
MANG ĐỨC MARIA, MẸ CÁC TÙ NHÂN, VÀO NHÀ GIAM  
 

 
... Cha Giuseppe Buono người Ý thuộc Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Hải Ngoại (PIME). 
Xin nhường lời cho Cha kể lại công tác mục vụ cạnh các tù nhân nơi nhà giam thành 
phố Napoli (Nam Ý). 

 
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 5-5-2012. Vị Linh Mục cùng dòng là Cha Luciano 
Gonzales, Tuyên Úy nhà tù Poggioreale, xin tôi trở lại nhà giam để nói chuyện với 
các tù nhân về Đức Mẹ MARIA nhân dịp bắt đầu tháng 5, tháng Hoa dâng kính Đức 
Mẹ. Bà giám đốc Maria Teresa Abate chấp thuận và ông giám sát Bruno tận tình 
giúp chuẩn bị các tù nhân cho cuộc gặp gỡ. 

 

Thế là sáng thứ bảy 5-5 hôm ấy bức tượng Đức Mẹ MARIA cùng tôi đặt chân đến nhà giam. Hay nói 
chính xác hơn, nơi lầu 3 của nhà giam. Bức tượng Đức Mẹ cùng vào nhà giam để tôi có một bài thuyết 

trình suy tư về Đức Mẹ. 
 
Thật ra thì trước đó, khi lần đầu tiên đặt chân vào đây để chuẩn bị cho đại lễ Phục Sinh, tôi đã quan 
sát trông thấy sự hiện diện thân tình của Đức Mẹ MARIA trong Nhà Nguyện cũng như nơi các hành 

lang với các bức tượng và bức tranh vẽ Đức Mẹ thật tuyệt đẹp .. Tôi cũng để ý thấy có nhiều tù nhân 
thường dừng lại trước các bức ảnh Đức Mẹ để làm dấu Thánh Giá hoặc để gởi đến Đức Mẹ những nụ 
hôn trìu mến! 
 
Buổi sáng hôm ấy tôi nói với các tù nhân về Đức Mẹ MARIA, người phụ nữ hoàn toàn tín thác nơi 
THIÊN CHÚA là CHA. Đức Mẹ yêu mến THIÊN CHÚA và cảm nhận được THIÊN CHÚA yêu thương từ 
muôn thưở. Tôi chia sẻ với các tù nhân chân lý về Đức Mẹ MARIA, người phụ nữ của niềm vui tràn đầy, 

như chính Đức Mẹ diễn tả ngay khởi đầu câu chuyện cuộc đời Mẹ khi đáp lại lời THIÊN CHÚA CHA mời 
Mẹ chấp nhận - sinh ra trong thời gian - Người Con Vĩnh Cửu của Người rằng: ”Linh Hồn con ngợi 
khen THIÊN CHÚA và thần trí con hớn hở vui mừng trong THIÊN CHÚA, Đấng Cứu Độ con” 
(Luca 1,46-48). 
 

Tôi mời các các tù nhân luôn luôn nhớ rằng lòng thành thực sùng kính Đức Mẹ MARIA được thể hiện 
trong việc bắt chước Đức Mẹ hoàn toàn tuân phục thánh ý THIÊN CHÚA. Đặc biệt, trong những giai 

đoạn khó khăn nhất của cuộc đời và trong những ngày mà nơi nhà giam có vẻ như kéo dài lê thê 
không bao giờ chấm dứt .. 
 
Các bạn tù nhân im lặng lắng tai nghe tôi nói, tỏ dấu xúc động và trầm tư suy nghĩ. 
 
Thế là tôi đề nghị với các tù nhân cùng suy niệm về Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA như người phụ nữ 

luôn luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân. Đức Mẹ linh cảm những nhu cầu cấp thiết của người khác và 
mau mắn đáp ứng, không đợi chờ hỏi xin hoặc nài nỉ van lơn. Chúng ta có một thí dụ điển hình nhất. 
Đó là quang cảnh Đức Mẹ MARIA vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 
Mẹ vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét (Luca 1,39-40). Bà chị họ Êlisabét tuổi đã cao từng 
mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Đứa con trai là phép lạ của tình yêu THIÊN 
CHÚA, giống như Người Con mà Mẹ đang cưu mang là công trình của Đức Chúa Thánh Thần. 
 

Sự phục vụ của Đức MARIA đến từ tình yêu, do đó luôn luôn mang nét miễn phí rất thành thật và đầy 
tràn niềm vui. Tình Yêu làm nẩy sinh tình yêu. Từ đó tôi mời gọi các tù nhân sẵn sàng mau mắn giúp 
đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ như thế sẽ hoàn thành một phép lạ tình yêu mang lại một khía cạnh tích cực 
ngay trong thời gian bị giam cầm. 
 
Tôi cũng nói thêm với các tù nhân: Các phép lạ đích thực diễn ra khi chúng ta thi hành tất cả những gì 
Đức Chúa GIÊSU truyền phải làm như trong phép lạ hóa nước thành rượu nơi tiệc cưới Cana do thánh 

sử Gioan thuật lại (Gioan 2,1-9). Chúng ta thi hành giáo huấn của Hội Thánh qua Đức Thánh Cha và 
các vị Chủ Chăn. Cũng thế, nơi nhà giam Đức Chúa GIÊSU mời chúng ta yêu mến Ngài khi thực thi 
thánh ý THIÊN CHÚA. Đây là phép lạ Đức Tin cần phải luôn luôn khẩn cầu cùng Đức Mẹ MARIA, người 
phụ nữ của Đức Tin! 



 

Thời gian cuộc gặp gỡ nhanh chóng trôi qua. Sau cùng tôi đặc biệt nhấn mạnh với các tù nhân: Đức 
MARIA là Mẹ của chúng ta. Mẹ trở thành Mẹ chúng ta khi đứng dưới chân Thánh Giá, nhận lời trối như 
món quà sau cùng và quí báu nhất đến từ Con Chí Thánh của Mẹ: ”Thưa Bà, đây là con của Bà” 

(Gioan 19,25-27). 
 
Bí thuật niềm vui ở chỗ chúng ta luôn luôn giữ Đức Mẹ MARIA ở bên cạnh. Người là Mẹ của Đức Chúa 
GIÊSU và cũng là Mẹ của từng người trong chúng ta. Khi chúng ta ở với Đức Mẹ thì những tháng ngày 
trong nhà tù trở thành thời gian thanh luyện và an bình. Chúng ta vẫn có thể hưởng nếm sự tự do của 
con cái THIÊN CHÚA. 
 

Đức Mẹ MARIA vào nhà giam và ở lại với con cái Mẹ trong Nhà Giam: với các tù nhân cũng như với tất 
cả những ai có nhiệm vụ canh giữ và giúp đỡ các tù nhân! 
 
... Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy 
Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc 

than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé mắt thương xem 

chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa GIÊSU Con lòng Bà 
gồm phước lạ. Ôi! khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh MARIA trọn đời đồng trinh. Amen. 
 
(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 128 - N.7 - Luglio/Agosto 2012, trang 24-25) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 
 


